
Sodelujoči muzeji in ustanove
Koroški pokrajinski muzej, Železarski muzej Štore, Dolenjski muzej Novo mesto, Gorenjski 
muzej Kranj, Gornjesavski muzej Jesenice, Goriški muzej, Muzej novejše zgodovine Celje, 
Muzej narodne osvoboditve Maribor, Muzeji radovljiške občine – Kovaški muzej Kropa, Muzej 
Železniki, Tehniški muzej Slovenije, Narodni muzej Slovenije, Društvo tehnikov in inženirjev 
Maribor, Naravoslovnotehniška fakulteta v Ljubljani, Oddelek za materiale in metalurgijo, Za-
vod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Razstavo sta omogočila
Občina Ravne na Koroškem, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Sponzorji
SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Metal Ravne, d. o. o., Acroni, d. o. o., Štore Steel, d. o. o.,
Kovintrade, d. o. o., Valji Group, d. o. o.
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Tri tisočletja železarstva na Slovenskem 
Slovenska pot kulture železa

Tri tisočletja železarstva na Slovenskem 
Potujoča razstava je nastala v okviru projekta Slovenska pot kul-
ture železa leta 2008 kot plod sodelovanja slovenskih muzejev, 
ki hranijo dediščino kulture železa, in predstavlja zgodovino 
jeklarske in kovinsko-predelovalne industrije na Slovenskem, ki 
sta bili vedno tesno povezani s podjetji in trgi v Evropi in svetu. 

Tihomir Pinter, Prostori za svetlobno igro
Avtor je s pogledom kamere iskal, odkrival in zapisoval mo-
tive železarskega interierja, silhuete delavcev ali tipiko njihovih 
obrazov, predvsem pa so ga pritegnili proizvodi, ki so vstopili 
v kontekst posnetega trenutka in postali središče likovnega 
dogajanja.

Tadej Brate, Tehniški spomeniki Slovenije 
Fotografska razstava predstavlja raznolikost in pestrost ohran-
jene tehniške dediščine Slovenije. Obiskovalce nagovarja k opa-
zovanju bližnje okolice in raziskovanju posameznih spomenik-
ov, ki vedoželjnim in radovednim opazovalcem pripovedujejo 
zgodbe o izdelovalcih, naročnikih, uporabnikih pa tudi o posa-
meznih dogodkih.

Vas in Vaše prijatelje vabimo 
na odprtje gostujočih razstav iz 
Republike Slovenije

Tri tisočletja železarstva na Slovenskem
Slovenska pot kulture železa

Tihomir Pinter, Prostori za svetlobno igro 

Tadej Brate, Tehniški spomeniki Slovenije 

v ponedeljek, 10. oktobra 2011, ob 19. uri,

v Zveznem državnem institutu kulture
»Politehnični muzej«,
v  Mosk vi ,  Novaya ploščad 3/4 . 

R a z s t a v a  b o  n a  o g l e d  d o  1 3 .  n o v e m b r a  2 0 1 1 .


